Stupad svensk begravs efter 70 år | Hbl.fi

Sida 1 av 2
ANDRA LÄSER |
1. Åländsk rektor prickas efter sex-julfest
2. Stupad svensk begravs efter 70 år
3. Här är bevisen - Moskvabloggen
4. Barbröstat oväntat tillbaka på The Sun
5. Studio HBL • Stålmannen på slaka linan
6. Berner diskuterade också med SFP
7. Ramaskri efter sexshow i åländskt högstadium
8. Omstridd karikatyrtävling ställs in
9. SvD: Tungt kriminella på färjor till Finland
10. Hundratals med terror-koppling i Finland
6

Foto: SA-kuva. På den här bilden kan man se soldater från det svenska
skidkompaniet. Bilden är tagen den 17 mars i Märkäjärvi.
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Kvarlevorna efter en svensk som stupade vid Karelska
näset i Ryssland 1944 ska nu begravas i Vetlanda.
Svensken, Gunnar Lennart Hultqvist, var egentligen eldare
och sjöman från Vetlanda, men hade anmält sig som frivillig på
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den finländska sidan i striderna med Sovjet.
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TIPS

I kväll ges en ovanlig
operaföreställning i Sellosalen i Esbo. En
tidigare flitigt odlad genre ges nytt liv.
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Han dog vid midsommar 1944, kroppen hittades av en rysk
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-Tyrefors, 85, uppger P4 Jönköping.
Lars Gyllenhaal den förste
stupade svensken från andra världskriget som hittats sedan 1958.
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Fritjof Sahlström: Säg inte men
OPINION

Tvåspråkighet, oavsett hur den
formuleras, kan inte fungera om medborgarna
inte har tillgång till språken. Och genom att
börja prata om alternativ medverkar vi till att
flytta samtalets gränser.
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OPINION

"Tanken var alltså inte att skapa
en traditionell skulpturfylld stadspark utan ett
offentligt rum som folk skall kunna och vilja
använda i sin vardag." Berndt Arell skriv...
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